
Uchwała Nr………/……../……… 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia …………………………. 
 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim  

 

 Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445, 1890) oraz na podstawie art. 53 i art. 97 ust. 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163, 693, 1045, 

1240, 1310, 1359, 1607 i 1616, 1830, 1893; Dz.U. z 2016r. poz. 195) i Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych 

(Dz.U. z 2012r., poz. 305), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r.                         

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie                      

z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim, zmienionej Uchwałą                        

Nr IV/32/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2015r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Ilekroć jest mowa o: 

1) mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć mieszkanie znajdujące się                        

w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie lub mieszkanie znajdujące się                         

w budynku przy ul. Łużyckiej 82/1 w Gryfinie, które jest świadczeniem 

niepieniężnym z pomocy społecznej, przygotowującym osoby tam przebywające do 

prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku, w integracji                

ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, które              

ze względu na trudną sytuację życiową wymagają tej formy wsparcia, w szczególności 

dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz osób uwikłanych w przemoc. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

    Przewodniczący Rady  

 

    Roman Michalski 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr……./……./……. 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia ……………………………… 

 

 

 W związku z pozyskaniem przez PCPR w Gryfinie, w ramach umowy użyczenia                   

NR 1/2016 z dnia 04.02.2016r. lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy                          

ul. Łużyckiej 82/1 w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej -  

mieszkania chronionego, zachodzi konieczność dokonania zmiany w Uchwale                               

Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych 

działających w Powiecie Gryfińskim. 


